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2017 
Het nieuwe jaar is van start gegaan. Wij willen iedereen een heel liefdevol en 
gezegend 2017 wensen! 
Met het inluiden van 2017 is ook de Parel officieel open gegaan. 
Natuurlijk was er op vrijdag 23 december al de officiële opening van de Parel. Het was 1 groot feest. 
Het lint werd officieel doorgeknipt onder toeziend oog van vele belangstellenden. Wat zijn we 
verwend met alle cadeaus en lieve woorden van iedereen. Met z’n allen hebben we geproost op de 
Parel. In onze wensboom hangen diverse mooie wensen van iedereen. De kinderen hebben zich ook 
goed vermaakt op het springkussen en in de kinderdisco. Wat konden ze hard fietsen voor limonade 
en de poffertjes vielen ook in de smaak. Het was een geslaagd feest. Iedereen bedankt! 
Op 2 januari  was het dan echt zover de eerste kinderen kwamen spelen bij de Parel. Wat hebben we 
de eerste week al veel leuke dingen gedaan. Geknutseld, gewandeld, buiten gespeeld, gezongen, 
gedanst en nog veel meer. Wij genieten elke dag! 
 

Thema winter 
Op de Parel gaan we de komende vijf weken aan de slag met het thema winter. Hierbij zullen 
diverse woorden aan de orde komen die met het thema te maken hebben. Ook zullen we 
samen met de kinderen de thematafel gaan inrichten in winterse sferen. De activiteiten 
kalender voor het thema staat op de groep. We gaan leuke liedjes met de kinderen zingen 
en natuurlijk diverse winterse knutsels maken. Ook zullen we gaan ontdekken met elkaar 
wat er gebeurd met ijs en hoe maak je eigenlijk ijs?  Als afsluiting zullen we met de kinderen 
winterkoekjes bakken die in de laatste week van het thema samen met de ouders (tijdens 
het ophaalmoment) samen opgegeten kunnen worden. 
 

Bijbelverhalen 
Elke dag beginnen we samen met de kinderen in de kring met een Bijbelverhaal. We zullen 
de komende weken Bijbelverhalen lezen over de goede Herder, Noach en Jozef. Ook 
hierover zullen er diverse knutsels gemaakt worden. 
 

Informatiebord 
In de hal aan de muur hangt een bord met vakken met daarin diverse informatie over de 
Parel. U kunt dit ten allen tijde inkijken. Heeft u hierover vragen dan kunt u zich wenden tot 
Rebecca of Lysette. 
Hier hangt o.a 

 Pedagogisch beleid en werkplan  

 GGD rapport 

 Klachten beleid 

 Oudercommissie informatie 

 Nieuwsbrief 

 Meldcode 

 Cameratoezicht 



Slofjes 

Voor de kinderen is het fijn om slofjes aan te hebben op de groep. Ook de pedagogisch 
medewerkers zullen sloffen of binnen schoenen dragen in verband met de hygiëne. Wij 
willen u als ouder vragen om ook slofjes aan te doen over u schoenen bij het naar binnen 
gaan van de groepsruimte. Deze slofjes kunt u vinden in een mandje bovenop de kapstok 
van de kinderen. 
 

Oudercommissie 
Ondanks dat we nog heel klein zijn, zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die het 
klankbord willen zijn binnen de Parel voor de ouders. De oudercommissie vergadert 
minimaal 2 keer per jaar en mag namens de ouders spreken als het gaat om kwaliteit en 
beleid bij de Parel.  Vind u het leuk om hierin mee te denken geef u dan op!  Het reglement 
oudercommissie en aanmeldingsformulier oudercommissie hangt op het info bord in de hal. 
Heeft u nog vragen dan kunt u die gerust stellen bij Rebecca of Lysette. 
 
Hartelijke groet, 
 
Het team van de Parel 
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